
Розвиток критичного 
мислення здобувачів освіти 
на заняттях у коледжі 

Білоцерківський фаховий коледж 
сервісу та дизайну 

СТУДІЯ  ПЕДАГОГ ІЧНОЇ  ФАСИЛІТАЦІ Ї  
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«Ліки, що приймаються хворим, 
є добро; чим більше робити 

добра, тим краще; значить, ліки 
треба приймати у великих 

дозах» 

«Сократ - людина; людина - не 
те ж саме, що Сократ; значить, 
Сократ - це щось інакше, ніж 

Сократ» 

*Софізми – свідоме порушення певних 

правил і законів раціонального 
теоретичного мислення.  

ПРИРОДНА ЛОГІКА  = ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД 



За умов Інформаційної цивілізації вже не 
земельні угіддя чи величезні фабрики 
гарантують добробут і владу. Натомість світом 
керує той, хто володіє інформацією. Точніше, хто 
більш вправно може продукувати, 
розповсюджувати, обробляти і використовувати 
постійно зростаючі й усе складніші потоки 
інформації.  
А це вимагає якісно нових знань і умінь,  чому і 
навчає, зокрема, сучасна логіка і критичне 
мислення.  

Термін «логіка» походить від грецького «λογοζ», 
що перекладається як «слово» і «розум», 
«міркування» і «мислення» і т. п 



 
ФОРМА 

МИСЛЕННЯ 
 

Поняття — форма мислення, що відображає 
предмети в їх загальних істотних ознаках. 

Судження — форма мислення, що 
відображає наявність або відсутність у 
предмета певної ознаки і буває або 
істинною, або хибною. 

Умовивід — форма мислення, через яку з 
одного або декількох суджень виводиться 
нове. 

Критичне мислення  (дав.-гр. κριτική 
τέχνη  «мистецтво аналізувати, судження») 
— це наукове мислення, суть якого полягає 
в ухваленні ретельно обміркованих та 
незалежних рішень. Головним чином йому 
притаманні такі властивості, як 
усвідомленість та самовдосконалення. 



Алгоритм критичного мислення включає чотири основні фази: 

аналіз 

розуміння 

оцінка 

критика 



Критичні питання 

1. У чому проблема і 
пропонований висновок? 

2. Які резони 
обґрунтовують 

висновок? 
3. Яка структура 

аргументу? 
 
 
 

8. Чи правильна 
проблема? 

9. Чи правильний 
висновок з проблеми? 

10. Чи є резони 
сильними? 

11. Чи правильно 
побудовані умовиводи? 

12. Чи є аргумент 
сильним? 

4. Які поняття чи 
судження незрозумілі? 

5. У чому полягають 
ціннісні припущення? 
6. У чому полягають 

дескриптивні 
припущення? 
7. Які умови 

прийнятності аргументу? 
 

Аналіз 

Розуміння 

Оцінка 

Критика 

13. Які логічні 
помилки допущені? 

14. Чи можна усунути 
помилки і підсилити 

міркування?  
Коли можна,  то як? 

 
 
 
 



відкритість до інших 

думок; 

компетентність; 

інтелектуальна 

активність; 

допитливість; 

незалежність мислення; 

вміння дискутувати; 

проникливість; 

самокритичність. 

 

 

Ознаки людини, яка 
мислить критично: 

визначати проблему; 

перевіряти використану 

інформацію; 

аналізувати твердження, що 

лежить в основі інформації; 

враховувати альтернативні 

точки зору; 

визначати наявність підтексту 

в інформації; 

синтезувати здобуті знання; 

робити висновки; 

приймати оптимальні 

рішення.  

Сильним критичним мисленням називають те, яке спроможне 
піддати критиці ще й саме себе і має для цього достатньо волі! 

Людина, яка мислить 
критично вміє: 



Заняття з розвитку критичного мислення 

Технологія проведення заняття з розвитку критичного мислення 
залежить від його предметного наповнення і дидактичних завдань,  
від типу заняття (це набуття нових знань чи формування умінь),  
від власне навчальної дисципліни  

Традиційно складається з трьох основних 
частин: вступної, основної та підсумкової 

Вступ 

Актуалізація 

Мотивація 

Подача нового матеріалу 

Рефлексія 

Домашнє завдання  

 
2. Основна - фаза 
побудови знань   

 

3.  Підсумкова - фаза 
консолідації  
(рефлексія) 

 
1. Вступ - фаза  

актуалізації  
(передбачення)  

 



Виклик, або Вступна частина 

• актуалізувати наявні знання, 
уявлення, уміння, пов’язані з 
темою заняття; 

• провести “інвентаризацію” цих 
знань і уявлень, виявити 
прогалини; 

• зосередити увагу на новій темі; 

• створити контекст для сприйняття 
нових ідей; 

• сформувати позитивне ставлення, 
зацікавленість у процесі 
навчання. 

Триває зазвичай перші 5–7 хвилин, під час вступної частини 
заняття педагог має пропонувати здобувачам освіти методи й 
завдання, які дають їм змогу: 



Що ж таке асоціація? 
Асоціація являє собою зв'язок між певними уявленнями, один образ тягне слідом 
інший образ (поняття). Наприклад, слово «ялинка», швидше за все, викличе 
асоціацію «Новий рік» і т.д.  

Наше мислення є асоціативним: з психологічної 

точки зору міцнішими та осмисленішими є ті знання, 

які ми отримуємо в контексті вже відомого, 

засвоєного. І навпаки – інформація швидко 

втрачається, якщо її запропонувати без контексту 

або без зв’язку з уже наявними знаннями. 

Завдання асоціативного мислення: 
• створювати нові оригінальні ідеї; 
• розвивати уяву і фантазію; 
• утворювати смислові зв'язки. 

Класифікація асоціацій 
•Виділяють декілька класів асоціацій: 
•за подібністю (багаття - сірник); 
•по близькості у часі і просторі (тісто - пиріг, квіти - клумба); 
•по протилежних якостях або за контрастом - (яскравий - тьмяний, рідкий - густий); 
•причинно-наслідкові (травма - біль, цибуля - сльози). 



Вправа 1. Шукаємо ряд асоціацій. Спочатку ми 
називаємо два слова, а потім складаємо такий ряд, 
який починався б першим словом, а закінчувався 
другим  (кисть – музей) 

Вправа 2. Створюємо ряд асоціацій. До 
придуманому слову підбираємо слово-
асоціацію і з наступним словом чинимо 
так само. Наприклад: педагог - …… 

Вправа 3. Одна ознака. Наше завдання до двох 
слів підібрати асоціації по заданому ознакою. До 
прикладу: науковий і ґрунтовний (твір, підхід).  

Вправа 4. Оригінальні асоціації. Ми створюємо 
незвичні асоціації, які не так явно маються на 
увазі. Наприклад: їжак - ігольниця 



Найпоширеніші методи розвитку критичного мислення 

• Кластер 
• Асоціативний кущ 
• Дерево передбачень 
• Мозковий штурм 
• Кошик ідей 
• Правильні і неправильні судження 
• Діаграма Венна 
• Мультиголосування 
• Робота в парах 
• Таблиця «Знаємо – Хочемо дізнатись – Дізнались» 
• Передбачення на основі опорних слів 

«Асоціативний кущ» 

Алгоритм складання асоціативного куща: 

 Записати на дошці в центрі ключове 
слово чи фразу. 

 Записати будь-які слова  чи фрази, які 
спадають на думку. 

 Ставити знаки питання біля частин куща, 
в яких є невпевненість. 

 Записувати всі ідеї, які з’являються. 
«Кластер» 

 Послідовність створення кластера: 

1) У центрі дошки або паперу пишеться ключове слово або 
речення. 

2) Записуються слова або речення, які, на думку здобувачів 
освіти стосуються поданної теми (або розкривають її). 

3) Встановлюються зв’язки між поняттями та ідеями. 

4) Записується стільки ідей, скільки зможуть запропонувати 
здобувачі освіти. 



Стовбур дерева — це вибрана тема, змодельована 
або реальна ситуація, ключове питання теми, що 
передбачає множинність рішень.  
Тема, яка записується на «стовбурі», повинна 
містити питання, адресоване в майбутнє, 
наприклад, «Навіщо потрібно розчищати 
джерела?», «Що стане із Землею, якщо зникнуть 
ліси?» «Чи потрібно сортувати сміття?» тощо. 
 Гілки дерева — це варіанти припущень, та 
причин. Кількість «гілок» не обмежена.  
Листя дерева — обґрунтування, аргументи, версії, 
та наслідки, що доводять правоту висловленого 
припущення (вказаного на гілці), На «листях» 
дерева діти записують обґрунтовані пояснення 
своїм версіям.  
Основа дерева – висновок. 

П р и й о м  « д е р е в о  п е р е д б а ч е н ь »  

Це прийом був розроблений американським ученим Дж. Беллансом  для 
роботи з художнім текстом. У адаптованому варіанті цей прийом 
застосовується заняттях з розвитку критичного мислення через читання.  

Алгоритм роботи з прийомом «Дерево 
передбачень» 
На дошці малюється силует дерева:  



Діаграма Венна — техніка 
графічного подання інформації, 
що виявляється при обговоренні 
двох ідей або текстів, між якими 
існують загальні та відмінні риси. 

  Інформацію подано у вигляді 
двох або кількох кіл, які наклада-
ють одне на одне пропорційно 
до збігу/відмінностей, виявлених 
у процесі обговорення. 

«Діаграма Венна» 

загальні риси 

відмінні риси відмінні риси 



Осмислення, або основна частина 

• За цей час педагог організовує 
активну діяльність здобувачів 
освіти, зокрема спонукає їх 
досліджувати, осмислювати 
матеріал, відповідати на раніше 
поставлені запитання, ставити свої 
і шукати на них відповіді тощо. 

• Головне завдання здобувачів — 
“конструювати” знання і навички, 
формувати власне ставлення до 
теми.  

Основна частина заняття триває орієнтовно 50 хвилин.  



Ефективними методами під час основної частини заняття є: 
 

•  робота в парах та малих групах; 

•  читання з визначенням опорних слів; 

•  читання з маркуванням; 

•  “тонкі” і “товсті” запитання тощо; 

•  Т-таблиця; 

•  спитайте у автора; 

•  ажурна пилка (мозаїка); 

• дискусія; 

•  карта поняття (Інтелект-карта). 

 

«Читання з маркуванням» 

Прочитавши речення, треба поряд поставити 
відповідну позначку: 

+ — відома інформація; 

! — нова інформація; 

? — здивувала, зацікавила; 

— — заперечує тому, що знаю. 

Система позначок дає можливість здобувачам 
освіти активізувати розумові операції, співставити 
своє розуміння прочитаного порівняно з тим, що 

вже знає. Так виникає зв'язок між відомим та 
невідомим, створюються умови для формування 

інформаційних компетентностей здобувачів освіти. 

 

Обов’язкові елементи розвитку критичного 
мислення у здобувачів освіти – 

індивідуальний пошук та обмін ідеями в 
групах чи загальному колі 



«Ажурна пилка (мозаїка)» 

Цей метод учить командній роботі для 
опрацювання значної кількості інформації 
за короткий проміжок часу. Позитивним 
ефектом «ажурної пилки» є заохочення 
учасників до взаємодопомоги, 
конструктивного співробітництва та 
толерантності.  

Основний принцип цього методу 
— «вчимося — навчаючи». 

1. Доберіть матеріал, необхідний для заняття, і підготуйте індивідуальний інформаційний пакет для 
кожного здобувача освіти.  
 2. Підготуйте таблички з кольоровими позначками, щоб здобувачі освіти змогли визначити завдання для 
своєї групи. Кожен здобувач освіти входитиме у дві групи - «домашню» й «експертну».  
У кожній «домашній» групі здобувачі освіти мають позначки різних кольорів, а в кожній «експертній» - 
однакові.  
3. Розпишіть здобувачів за «домашніми» групами від 3 до 5 осіб. Дайте «домашнім» групам індивідуальну 
порцію інформації для засвоєння. 
4. Після завершення роботи «домашніх» груп запропонуйте здобувачам розійтися по своїх «кольорових» 
групах, де вони стануть експертами з окремої теми. В кожній групі має бути представник із кожної 
«домашньої» групи.  
 5. Кожна експертна група має вислухати всіх представників «домашніх» груп і проаналізувати матеріал 
загалом, здійснити його експертну оцінку за визначений час.  
6. Після завершення роботи запропонуйте повернутися «додому». Кожен має поділитися інформацією, 
отриманою в експертній групі, з членами своєї «домашньої» групи, де остаточно узагальнюють та корегують 
всю інформацію. 

Як організувати роботу? 





Третій етап – найважливіший 
для розвитку критичного 

мислення у здобувачів освіти, 
бо його основними завданнями 
є узагальнення, систематизація 

(але не відтворення!) 
вивченого й рефлексія щодо 

процесу і результатів освітньої 
діяльності.  

Рефлексія, або підбиття підсумків 

Зазвичай підбиття підсумків триває до 10 хвилин.  



 Сенкан, 

 Кластер, 

 Займи позицію, 

 Шкала думок, 

 ПРЕС, 

 ПМЦ (Плюс-Мінус-Цікаво) 

 Діаграма Венна, 

 Риб'яча кістка (фішбон). 

Дієвими методами розвитку критичного мислення на 
цьому етапі заняття є  

 
PRES-формула (від англ. Position-Reason-
Explanation or Example – Summary) – 
спрямований на розвиток і закріплення 
навичок аргументування, обґрунтування й 
захисту власної позиції у дискусії, діалозі, 
під час ділових зустрічей. У цій формулі 
запрограмований алгоритм логічно 
послідовних дій: Позиція (думка) – 
обґрунтування – приклад – висновок 
(наслідок).  

«Метод ПРЕС» 



             (французька стратегія – вірш у п’ять рядків) 
1)  Перший рядок: один іменник – назва поняття. 
2)  Другий рядок: два прикметники – описання 
поняття.   
3) Третій рядок: три дієслова – визначення дії. 
4) Четвертий рядок: фраза з чотирьох слів – виражає 
відношення до теми.   
5) П’ятий рядок: одне слово (синонім до теми) – 
відображення змісту чи формулювання висновку.   

 

«Сенкан (п’ятирядок)» 



Цей метод допоможе організувати 
обговорення чи дискусію зі спірного 
питання, надасть можливість 
висловитися кожному, 
продемонструвати різні думки з теми, 
обґрунтувати свою позицію або навіть 
перейти на іншу в будь-який час, 
якщо  аргументи протилежної сторони 
були переконливими. Слід 
використовувати дві протилежні 
думки, які не мають однозначної 
(правильної) відповіді. 

Порядок проведення: 
1.Розмістіть плакати в протилежних кінцях 
кімнати. На одному з них написано «Згоден 
(за/так)», на іншому – «Не згоден (проти/ні), на 
третьому – «Не визначився (інше)». На 
плакатах можна викласти протилежні позиції 
щодо проблеми. 
2.Повідомте правила проведення вправи. 
3.Після того, як педагог назве тему, здобувачі 
освіти стають біля відповідного плакату, 
залежно від їхньої думки з обговорюваної 
проблеми. 
4.Дається кілька хвилин на підготовку до 
обґрунтування своєї позиції. 
5.Вислуховуються різні точки зору  по кілька 
учасників від кожної позиції (обираються 
довільно, за власним бажанням). 
6.Вислухавши різні точки зору, запитайте чи не 
змінив хтось із учасників своєї думки, чи не 
бажає перейти до іншого плакату? Якщо такі є, 
слід попросити їх обґрунтувати причини свого 
переходу. 
7.Попросіть назвати найпереконливіші 
аргументи своєї та протилежної сторони. 

«Займи позицію» 



«Фішбоун» (з англійської «риб'яча кістка») – прийом критичного мислення, сенс якого 
полягає у встановленні причинно-наслідкових зв'язків між об'єктом аналізу і факторами, 
які на нього впливають.  
В основі прийому – схематична діаграма у формі риб'ячого скелета, що дозволяє наочно 
продемонструвати причини конкретних подій, явищ і проблем, а також їхні наслідки та 
зробити узагальнення і відповідні висновки. Цей прийом універсальний, його можна 
використовувати під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни. 

Прийом «Фішбоун» надає можливість: 
•візуалізувати взаємозв'язки між 
причинами і наслідками; 
•ранжувати фактори за ступенем їх 
значущості; 
•розвивати критичне мислення; 
•організувати роботу учасників в парах 
або групах. 
 

«Фішбоун»  



Чи отримали ви сьогодні новий 
досвід? Який саме? 

Що нового ви дізналися на 
уроці? 

Про що ви хотіли б дізнатися 
більше? 

Які думки, почуття викликала у 
вас ця робота? 

Наприкінці заняття можна запропонувати здобувачам  
освіти відповісти на запитання: 

 
 



Оцінювання знань 

Прізвище, ім’я  
Оцініть себе за кожним з визначених напрямів від 0 до 2 балів.  
1. Ви брали активну участь у роботі групи.  
2. Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група.  
3. Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочували їх до роботи.  
4.  Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалась іншим.  
5. Ви вдало узагальнювали думки інших і просували роботу групи вперед.  
6. Ви доповідали про результати групової роботи.  
Усього балів:  

Картка оцінювання знань  

Прізвище, 
ім’я 

Самооцінка Оцінка 
лідера 

Оцінка 
педагога 

Підсумкова 

Оцінювання здобувачем освіти особистої участі в роботі малої групи  



Використання стратегій критичного мислення забезпечує 
такі позитивні зміни у здобувачів освіти: 



Для вченої й освіченої людини жити — значить мислити.  
Цицерон 


